BRIDGEPORT PUBLIC SCHOOLS

8 de março de 2021
Bom Dia alunos, famílias e funcionários das escolas públicas de Bridgeport,
Neste momento eu gostaria de compartilhar o nosso plano para abrir as escolas para aprendizagem
presencial. Este tem sido o nosso objetivo desde o início da pandemia há um ano. Durante este período difícil,
nós continuamos a trabalhar e colaborar direitamente com as autoridades de saúde locais e estaduais.
Durante este longo tempo de aulas remotas/em casa, as nossas preocupações têm sido com o bem-estar
emocional dos alunos e funcionários. Estas últimas semanas, a proporção de positividade diminuiu e pudemos
vacinar todos os nossos funcionários que desejam ser vacinados. Chegou a hora para as escolas públicas de
Bridgeport reabrirem totalmente para que todos os alunos possam frequentar a escola presencialmente.
Começando no dia 19 de abril de 2021, todos os alunos podem retornar à aprendizagem presencial 4 dias por
semana. Continuaremos seguindo nossa programação de quarta-feira.
Nossos planos incluem distâncias de menos de 6 pés em salas de aula e refeitórios. As orientações dos
funcionários de saúde aconselham que essas distâncias mais curtas são possíveis devido a estas razões: à
redução no número de positividade, a administração da vacina e nossas estratégias de mitigação. Eu gostaría
que você esteja informado que todos os nossos funcionários que escolheram ser vacinados terão recebido a
vacina antes do dia 19 de abril de 2021.
A aprendizagem remota/em casa continuará este ano letivo para alunos que apresentam problemas de saúde
ou que os colocam em uma categoria de alto risco. Esses alunos podem continuar na aprendizagem
remota/em casa por meio de instrução síncrona em TEAMS.
Estou ciente de que para muitas famílias, esta notícia é um alívio. Mas o anúncio do aumento do número de
alunos nas salas de aula pode criar alguma ansiedade. Como temos feito durante todo o ano, continuaremos
acompanhando os dados de saúde nas nossas decisões para as escolas e alunos. Nas próximas semanas,
monitoraremos a situação diariamente. Vou comunicar com você à medida que aprendermos mais e
tiveremos mais informações para compartilhar.
Estamos ansiosos para dar as boas-vindas aos nossos alunos!
Sinceramente,
Michael J. Testani

